
.אומרים 1 . ..אומרים הם מה . .אומדים הם מה . . אומרים.. הם מה .

מדגיש לאלקרוא מתאים היהשרת כשאהיה
והרוותה! העבודה

 כשחניך בתל-אביג, המערך במטה הבחירות, בערב
 ואריק מנדטים בארבעה מוביל שהמערך קבע שמית
 :חוג״יודע־דבר באוזני לחש שירה״בציבור, אירגן לביא

 שרת״העבודה־ תהיה היא ארד, נאווה עם ״דברי
 ושאלתי נאווה אל מיהרתי הבאה.״ בממשלה והרווחה

שרה״לעתיד: ששואלים בפי אותה
? מרגישה את איך גאווה, •
טוב. מרגישה אני
 שרת־העבודה־והרווחה להיות רוצה את •

? הכאה בממשלה
 זה לי שחשוב מה זה. על חושבת לא עוד אני

 תנועת־העבודה כי הוכיחו האלה שהבחירות שניצחנו,
 מה ישראל. במדינת חזקה והכי גדולה הכי התנועה היא

ארץ־ישראל. להיות שחזרנו זה לי, שחשוב
 הפער על דעתך מה געמ״ת, כמזכ״לית •

הבחירות? כמערכת שנחשף העמוק העדתי
דיבר ו״אנחנו״. ״הם״ של לשינאת־אחים גרם הליכוד

מדב שאני כשראו באסיפה. לי שהפריעו חבר׳ה עם תי
 שהיו במעין־חרוד, שלכנס זוכרת אני נרגעו. כמותם, רת
 נגשתי אלימים. בריונים באו וילדים, !נשים בעיקר בו

 אבל הכבוד! כל בגין, מצביעים ״אתם ואמרתי: אליהם
 איתנו. ותישארו בואו רוצים, אתם אם לנו. תפריעו אל

 לי: ואמרו בשקט ישבו הם אחד...״ עם אנחנו הכל אחרי
הכבוד! כל נאווה,
 תיק־ את לקבל כדי לובי מארגנת את •

? העכודה־והרווחה
 בדרכי הכל את עושה שאני יודע, אותי שמכיר מי
 הוא התיק על שהמאבק חושבת לא אני בשקט. שלי,

 מסויים. בנושא מעוניינים שאנשים לגיטימי וזה מסובך,
 מתאימים שהם החושבים אנשים כמה שיש לגיטימי זה

מסויים. תפקיד למלא
 לתפקיד מתאימה שאת חושבת ואת •

הזה?
 שש במשך הייתי נסיון. לי יש צעירה, שאני למרות

 איגוד־העובדים־הסוציאלים. של ארצית מזכירה שנים
 על לדבר שלא נעמ״ת, בראש עמדתי שנים ארבע במשך

 הלילה ז זה על מדברות אנחנו למה אבל שלי. ההשכלה
 לך אתן שר־העבודה־והרווחה כשאהיה לך, מבטיחה אני

ראיון.ארוך.

!ראש־ממשלה לפרס
 הוא פאשלה• עשה המערך של הבחירות מטה דובר

 ישראל״ של הבא ״ראש־הממשלה פרס לשימעון קרא
ש אני, העולם. רחבי מכל וטלוויזיות עדה עם, קבל

 דבר בכך ראיתי לא מעשה, בשעת באולם נובחת הייתי
המע במרתף ששררה באווירה הרגע, באותו יוצא״דופן

 מעשה לאחר רק מתאים. היה זה נבון, היה זה רך.
 מתאים כמפתח״ חוגר יתהלל ״אל הפסוק בי התברר,

 שהיה רוליק, המכונה פלג, ישראל את שאלתי למיקרה.
— פוליטית לתיקשורת ומרצה בכנסת המערך סיעת דובר

 פרס את תיארת באשר נמהר היית •
? בן הלא ישראל, של הכא כראש־הממשלה

 מימצאי הראו ,מסיבת־ד,עיתונאים עריכת על כשהוחלט
 ואז המערך. לטובת 51:47 על סמית חנוך של המידגם
 בראשותנו. קואליציה ולהקים מאמץ לעשות הוחלט

 ששררה האמיתית האווירה את ביטאו שאמרתי הדברים
 רחבי בכל ופעילינו תומכינו שחשו מה ואת במקום,

 ממשלה הקמת על דיבר בעצמו פרם שימעון המדינה.
 ראוי זאת, עם בראשה. יעמוד שהוא האפשר, ככל רחבה
 כראש־הממשלה פרס את הצגתי שאני ולהדגיש לציין
פרס• עם התייעצות ללא שלי, דעתי על הבא

? מסיכת־עיתונאים כינסתם מדוע •
 היה לא ומהעולם. מהארץ העיתונות דרישת פי על

פרס. עם ראיון וביקש פנה שלא במקום עיתונאי
 שמסיכת־ סכדר אתה האם מעשה, לאחר •

כמקומה? היתה העיתונאים
 פער על הראה המידגם !כן — עליה שהוחלט בתנאים

מנדטים. ארבעה של
 כשעת דכורה״ ״מלון במרתף הייתי •

 שניסים שעד זוכרת ואני מסיכת־העיתונאים
 תשו־ את העיר לא הטלוויזיה, כתב מישעל,

 שבין היחס כי לעובדה פרס של מת־ליבו
 שם־לב לא אייט תיקו, הוא למערך הליכוד

לתוצ מודע הוא כי שהודה לפרס, פרט לכך,
אב מנצח של בטון דיכר בן, אם מדוע, אות.

כמעט? סולוטי
 הם המסיבה. לפני דקה המימצאים את קיבל פרם

 מניח אני המיקרופון. לפני כשעמד לשולחן אליו הובאו
 מוסרי מנדט לו נותנות התוצאות כי חש, עדיין שהוא

הבאה. הקואליציה את להרכיב
 מסיכת־העיתו־ את ביטלתם לא למה •
? נאים

 אי- כתב ג׳נינגס, לפוט השיב שפרס כפי לך אשיב
שוב. יתהפכו הם הבוקר ועד מתהפכים, הסקרים בי־סי:
? ך התבטאות על מצטער אתה האם •

ביטאה היא מתאימה. היתד, ההתבטאות רגעים באותם
 וגם באולם גם — כולם של האמיתיות התחושות את

הארץ. ברחבי

אותה!" שאנלתי
 30ה־ לפני לכנסת. ר״ץ ברשימת 3 מס׳ צוקר, דדי

 מועמד _ ביולי 30ה־ אחרי חבר־כנסת. או־טו־טו ביולי,
בחוץ. שנשאר
 שלום־ את לעזוב כדאי היה האם דדי, •

לר״ץ? ולהצטרף עכשיו
 ״חשבת זה אומרת שאת שמה מהשאלה, מבין אני
 :לך אענה אני אז אותה.״ ואכלת חבר־כנסת שתהיה

לפו להיכנס החלטתי אותה! שאכלתי מרגיש לא אני
 הצלחה. לי הבטיח לא אחד אף — עצמי דעת על ליטיקה
 אינה כלל שההצלחה ידיעה, מתוך חודשים כמה עבדתי
 החיים כל ושלישית. שנייה פעם אנסה נכשלתי. בטוחה.

לפני.
מהתוצאות? מאוכזב לא אתה •

 של במונחים חושב לא אני אבל מאוכזב, שאני ודאי
אותה״. ״אכלת
ר״ץ? כמיסגרת לפעול תמשיך האם •

מי־עושה־ להחליט של בשלב אנחנו אלה בימים ודאי.
, ד,ת־ שתתפוס בכיוון קשור אעשה, אני מה מה,־ואיפה.

נועה.
שלום־עכשיו? עם ומה •

 בשלום- אקטיבית לפעילות לחזור עניין היום לי אין
 יקבלו הבאות, השנים בארבע ישלוט הליכוד אם עכשיו.
 אותי. יספק לא מדיני מאבק כזק. דגש אחרים נושאים

 כלי־ של ביטוי וחופש דמוקרטיה של בעיה לנו תהיה
 אותו רואה שאני הדמוקרטיה, על המאבק התיקשורת.

 תשכחי אל האמיתי. המאבק יהיה למוות, או לחיים כמאבק
שהו במי מותנית היתד, לא שלום־עכשיו של שההצלחה

מהסיטואציה. וחיה ניזונה שלום־עכשיו התנועה. את ביל
 שלום־ זזיום שאין לומר מתכוון אתה •

? עכשיו
^ לפעולה סיבה שתהיה וברגע קיימת, המיסגרת א ד  8ו

^ אותי. מגרה לא זה היום, נראה שזה כמו יפעלו. ה ה  9ו
אישית. מוטיבציה גם צריך בשלום־עכשיו לפעילות
^ ר״ץ הפסידה לדעתך, מדוע, • ^ ^ רו קו

 מד, בדרך בבוקר, השלישי ביום קולות הפסדנו
מערך. לבחור לבסוף החליטו אנשים לקלפי.
 תצטרף שר״ץ האפשרות על דעתך מה •

מבפנים? ותשפיע לתנועת־העכודה
 תנועת- כמו למיסגרת מתאימה שר״ץ חושב לא אני

 גדולות. למיסגרות בנויים שלא אנשים יש העבודה.
ובמנגנון. בפשרות להתעסק קשה
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